
GETUIGSCHRIFT VAN QUARANTAINE

bestemd voor de werkgever van de persoon / voor de persoon die zelfstandig 
is / voor de onderwijsinstelling van de persoon

Ik, ondergetekende, Dokter in de geneeskunde, verklaar, volgens de informatie verzameld in het 
kader van het opvolgen van personen met een verhoogd risico op COVID-19, dat:

Naam, voornaam van de persoon: FamilyName FirstName 
IDnr van het rijksregister van de persoon: 77.10.27-315-77

arbeidsgeschikt is / onderwijs kan ontvangen, maar zich niet naar de werkplek / school of andere 
onderwijsinstelling mag begeven van 02/01/2021 tot 12/01/2021 (inbegrepen), omdat de persoon 
een verhoogd risico heeft op COVID-19. Deze periode duurt maximaal 10 dagen, maar kan ingekort 
worden op basis van de onderstaande informatie dat bepaald wordt door uw vaccinatie /
herstelcertificaat, uw leeftijd (<12j) of de aanwezigheid van een positief geval in het huishouden. 

In het kader van het beheer van de COVID-19-pandemie en de contactopsporing in België, is u 
gevraagd om een preventieve quarantaine te respecteren en u te laten testen.  
 
Wanneer start mijn quarantaine? 
 
De quarantaine start vanaf de dag na het verhoogde risico (d.w.z. de dag na aankomst uit een 
risicogebied of na een risicocontact met een besmette persoon). 
 
Hoe lang duurt mijn quarantaine? 
 
De quarantaine duurt maximaal 10 dagen. 
 
Wanneer mag ik mijn quarantaine beëindigen? 
 
 • Indien u volledig gevaccineerd bent kan de quarantaine beëindigd worden o.b.v. een 

negatieve test vanaf dag 1. 
 • In de andere gevallen kan de quarantaine beëindigd worden o.b.v. een negatieve test vanaf 

dag 7. 
 • In geval van weigering van een test moet wel een volledige quarantaine van tien dagen 

gerespecteerd worden. 
 • In geval van verhoogd risico na een risicocontact met een besmette persoon is enkel een 

PCR test geldig. 
 • In geval van verhoogd risico na terugkeer uit het buitenland zijn zowel PCR-testen als RAT-

testen (Rapid Antigen Test of sneltest) mogelijk. 

Wat als mijn test positief is? 
 
Als een van uw testen positief is, dan moet u een isolatieperiode van 10 dagen respecteren.  
Het COVID-19 callcenter zal dan contact opnemen met u om uw risicocontacten te identificeren. In 
het geval van een positieve test moet er geen bijkomende test uitgevoerd worden. 
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Specifieke gevallen: 
 
 • Verleden infectie:  
 Indien asymptomatisch en COVID-19 infectie in de afgelopen 180 dagen (positieve PCR test), 
 dan moet geen quarantaine gerespecteerd worden. 
 
 • Kinderen onder 12 jaar:  

 • Indien het contact buiten het gezin plaatsvond, dan kan de quarantaine beëindigd 
worden op basis van een negatieve PCR-test die op zijn vroegst op dag 1 wordt 
uitgevoerd. 

 • Indien het contact binnen het gezin plaatsvond of tijdens een activiteit met 
overnachting, dan duurt de quarantaine 10 dagen (mogelijkheid om te beëindigen op 
dag 7). 

 • Indien het contact plaatsvond in een school van het Vlaams onderwijssysteem, geldt 
het quarantaine advies vermeld in de CLB brief onder verantwoordelijkheid van de 
CLB-arts. 

  
 • Huishoudcontacten:  

 o Indien niet gevaccineerd en het indexgeval zich niet kan of wil isoleren, dan wordt de 
quarantaine verlengd met 10 dagen. De quarantaine duurt dan maximaal 20 dagen, te 
rekenen vanaf de dag na de eerste symptomen van uw huisgenoot of indien geen 
symptomen, de positieve test van uw huisgenoot. 

 o Indien de persoon wel gevaccineerd is (ongeacht of de besmette huisgenoot zich kan 
afzonderen), dan kan de quarantaine beëindigd worden op basis van een negatieve 
PCR-test die op dag 1 wordt uitgevoerd.  

 • Reizigers uit EU landen met heel hoog risico: 
 Indien u terugkeert uit een EU land met een hoog risico op varianten (VOC), dan zijn enkel 
 PCR-tests toegelaten (test dag 1 en dag 7 voor niet / onvolledig gevaccineerde personen). 
 De quarantaine duurt tot resultaat test 1.  

 • Reizigers uit niet EU landen met heel hoog risico: 
 Indien u terugkeert uit een niet-EU land met een hoog risico op varianten (VOC), dan kan uw 
 quarantaine niet vervroegd beëindigd worden en duurt deze 10 dagen.  

Dit getuigschrift betreft:
het begin van de quarantaine

  
De woning verlaten is niet toegestaan. 
 
Meer informatie over Covid-19: https://www.info-coronavirus.be/nl/  
Hygiëneadvies voor personen in quarantaine: http://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/
COVID-19_procedure_hygiene_highriskcontact_NL.pdf  
De reservering voor de staalafname kan gebeuren via : https://testcovid.doclr.be  
  
Overeenkomstig het artikel 47 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve 
gezondheidsbeleid kunnen maatregelen tot afzondering opgelegd worden, waarbij bij niet naleving 
van deze maatregelen een proces-verbaal kan worden opgesteld en eventuele strafsancties kunnen 
volgen overeenkomstig het artikel 79 van voornoemd decreet waaronder een gevangenisstraf tot zes 
maanden of/en een geldboete tot 500 euro.
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In naam van de afdeling preventie - team Infectieziektebestrijding en Vaccinatie van het agentschap 
Zorg en Gezondheid. 
 

Datum: 01/01/2021
RIZIV-nummer voorschrijvende arts: 1 1585 362 
Voor verdere vragen bel 02 214 19 19 (call center contactopvolging) of 0800 14 689 (infolijn 
coronavirus).
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